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Molekyylin rakenne1.

Additio karbonyyliin2.

3. Substituutio karbonyyliin

Kurssikello

4. Enolaatti nukleofiilinä



Yksikkö 2.1:
n-tyyppinen nukleofiili + karbonyyli, 

reaktionmekanismi, kaarinuolet, rintamaorbitaalit

Clayden kappalet 5 ja 6
Harjoitustehtäväpaketti 4



Näytös 1:

Reaktio
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Reaktion esittäminen kokonaisreaktioyhtälönä

Reaktion

lähtöaineet

Reaktionuoli

Reaktiotuotteet

▪ Asioita joita tämä ei selvennä: Miksi syanidi hyökkää hiileen, ei happeen? Miksi kaksoissidos katkeaa? Mistä happelle tulee e-pari?



Syanidi on nukleofiili

ja se hyökkää
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Reaktiomekanismin esittäminen kaarinuolien avulla

Karbonyyli on elektrofiili

ja siihen hyökätään

Kaarinuolet esittävät

orbitaalien vuorovaikutuksia
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Reaktiomekanismin esittäminen rintamaorbitaalien avulla

Syanidin vapaa

elektronipari

(HOMO)

Formaldehydin

hajottava π*C=O

(LUMO)



Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital 

(LUMO)
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Reaktiomekanismin esittäminen rintamaorbitaalien avulla

Highest Occupied 

Molecular Orbital 

(HOMO)

▪ Rintamaorbitaaliteoria: Kemiallinen reaktio tapahtuu kun nukleofiilin HOMO ja elektrofiilin LUMO vuorovaikuttavat.
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Reaktion tutkiminen: Katkeavat ja muodostuvat sidokset

Lähtöaineessa

oleva C=O 

kaksoissidos

katkeaa

Muodostuu uusi

C–C sidos

▪ Katkeavat ja muodostuvat sidokset: Analysointi helpottaa paljon mahdollisen mekanismin ymmärtämistä ja piirtämistä.
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Kaarinuolet ja orbitalivuorovaikutukset ovat erottamattomat

Saman ilmiön

mallittaminen

kahdella tavalla



Näytös 2:

Kaarinuolia
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Jokaiselle kokonaisreaktioyhtälölle on olemassa kaarinuolimekanismi

▪ Mekanismia ei kuulu opetella ulkoa, se kuuluu päätellä.

▪ Kaarinuolella voidaan tehdä kaksi manipulaatiota: a) muodostaa sidos b) katkaista sidos

▪ Mekanismi on matemaattisen tarkka esitys reaction tapahtumista. Elektronien, varausten ja atomien määrien on säilyttävä.



13

Mistä tietää menikö mekanismi oikein?

▪ Varausten on säilyttävä jokaisen mekanismin vaiheen yli.

▪ Varmista, että nuoli menee oikeaa suuntaan Nu HOMO → El LUMO

▪ Ne kaksi atomia joita kaarinuoli yhdistää, muodostaa keskenään sidoksen

▪ Korkeanergiset välituotteet (yli 2 formaalia varausta) eivät ole todennäköisiä.

▪ Älä yritä oikoa mekanismeissa, piirrä jokainen askel ja sidos näkyviin.

▪ Älä piirrä reaktiotuotetta ja sitten yritä arvata mekanismia.

▪ Kaarinuolet eivät koskaan törmää toisiinsa, eivätkä divergoi.

Klassinen virhe: Luullaan, että kaarinuoli on 

mukamas atomin “lentorata”

Oikein
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Renkaanmuodostus

▪ Seuraava reaktio muodostaa renkaan. Esitä kaarinuolimekanismi.
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Suolahappo ja ammoniakki

▪ Yläkoulusta tuttu reaktio, jolla valmistetaan salmiakkia: HCl + NH3 → NH4Cl. Esitä kaarinuolimekanismi:



16

Joskus mekanismit ovat monivaiheisia

▪ Seuraavassa syanidin ja formaldehydin reaktio suoritetaan vedessä. Esitä reaktiomekanismi. Reaktio on useampivaiheinen.


